
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlokkRock 2014 –Familie-og aktivitetsdag 
 

Innledning: 

I løpet av forsommeren 2014 ble BlokkRock etablert som et prosjekt inn under Områdeløft Saupstad-

Kolstad. Prosjektplan ble utarbeidet sammen med programledelsen av Områdetløftet og signert i 

løpet av mai 2014. Prosjektet BlokkRock er en videreføring og videreutvikling av årlig konsert på 

området Saupstad-Kolstad arrangert av Kolstad Fotball. Blokkrock gjennomføres nå som 

bydelsfestival med konserter over to dager hvor egen familiedag for beboerne i bydelen er inkludert 

som et delprosjekt. 

Proskjektgruppe: 

Jan Morten Bjerkan  (Prosjektleder) 

Frode Haugen  (Logistikk og artistansvarlig) 

Erlend Meder     (ans. familie-og aktivitetsdag) 

Erlend Ødegaard (markedsføring) 

John Petter Udness (servering) 

Prosjektgruppas sammensetting er satt sammen med tanke på ulik kompetanse og kunnskap innfor 

arrangement og aktiviteter på denne størrelsen. I tillegg har medlemmene i prosjektgruppa 

samarbeidet med ulike private og offentlige aktører både i for-, planleggings- og gjennomføringsfase. 

Gruppa har jobbet i forhold til milepæler og framdriftsplaner. Medlemmene i gruppa har i hele 

prosjektet vært opptatt av gjennomføring og leveranse i henhold til oppsatte målsettinger. 

 

 

 

 



 

Målsetting:  

Prosjektet har som målsetting å utvikle og etablere en bydelsfestival som kan samle bydelen til 

positive musikk –og kulturopplevelser, samtidig skape stolthet og identitet i bydelen. Kolstad Fotball 

har i mange år arrangert en fast konsert med Åge Aleksandersen og sambandet i Husebyhallen. 

Arrangementet er blitt en tradisjon som bydelens befolkning slutter opp om. Kolstad Fotball ønsker å 

videreutvikle dette konseptet til en større festival over flere dager. I forbindelse med festivalen skal 

det også være et tilbud til barn, unge og barnefamilier, i tillegg til konserter på kveldstid. 

Områdeløft Saupstad-Kolstad ønsker å bidra til videreutvikling av det opprinnelige konseptet, slik at 

Kolstad Fotball kan legge opp til forestillinger/arrangementer som retter seg et bredere lag av 

befolkningen på Saupstad, inkl. beboere med innvandringsbakgrunn. Det er viktig å bygge videre på 

arrangementer som på denne måten kan samle store deler av befolkningen til felles opplevelser og 

følelse av samhold og tilhørighet. 

 

Mål for prosjektet. 

Hovedmål for prosjektet: 

Det skal etableres en bydelsfestival «BlokkRock» som kan samle stadig flere av bydelens befolkning 

til. Det skal i den forbindelse i tillegg etableres en familie- og aktivitetsdag på dagtid. 

 

Delmål for prosjektet: 

 En økt andel av befolkningen på Saupstad deltar i planlegging og gjennomføring av 

arrangement, bl.a. gjennom synliggjøring av egen kulturbakgrunn. 

 En økt andel av befolkningen på Saupstad er aktive deltakere på ulike arenaer enn tidligere. 

 En økt andel av bydelen bidrar til å utvikle bydelen sin i en deltakende prosess sammen med 

andre aktører i bydelen. 

 Bydelsfestivalen er utviklet og ha utvidet målgruppe, og tilbyr flere aktiviteter enn tidligere. 

Resultatmål for del delprosjektet. 

 Flere frivillige lag og organisasjoner på Saupstad deltar i dugnadsaktiviteter mot felles mål. 

 En bredere del av befolkningen bidrar positivt til videreutvikling av positive aktiviteter som 

gir gode fellesopplevelser. 

 Saupstad-Kolstad har et lokalmiljø med gode møteplasser som gir gode muligheter til 

inkludering og deltakelse for stadig flere. 

 Sosiale forskjeller knyttet til deltakelse i lokale arrangementer er redusert. 

Følgende skal være levert  

1. Familie-og aktivitetesdagen inngår som en del av en 2-dagers bydelsfestival, som er 

gjennomført høsten 2014. 

a) Dette innebærer valg av en hensiktsmessig modell og arbeidsform av prosjektet 

b) Det settes krav til at arrangementet gjenspeiler mangfoldet i bydelen. 



c) Det forventes at det samarbeides med det kommunale arrangementskontoret FARK og 

frivilligheten under planlegging av delprosjektet, slik at man bl.a kan gjøre nytte av 

erfaringer fra tilsvarende arrangement andre steder i byen. 

 

2. Det er lagt til rette for at bydelsfestival inkl. familie- og aktivitetsdagen blir en årlig 

begivenhet i årene som kommer. 

a) Et prosjektsamarbeid med flere frivillige og offentlig aktører utvikles. 

b) Det forutsettes at en økt andel av befolkningen selv er med i utviklingen/utforming av 

tiltakene. 

c) Det forventes at befolkningen ønsker og behov møtes med igangsetting av konkrete 

tiltak. 

 

 

Gjennomføring i henhold til hovedmål og delmål: 

 

Kolstad fotball har gjennom flere års gjennomføring av arrangementet opparbeidet seg en betydelig 

kompetanse og kunnskap på gjennomføring av slike arrangement. I forbindelse med årets 

arrangement ble arrangementet utvidet med konserter over to dager, samt gjennomføring av 

familie- og aktivitetsdag på dagtid. 

BlokkRock 2014 ble arrangert og gjennomført den 3.-4- oktober i henhold til oppsatte planer og 

budsjett.  

Ca 2000 stk overvar konsertene i Husebyhallen fredag og lørdag. Stinn brakke og utsolgt begge dager. 

Familie- og aktivitetsdagen ble også gjennomført i henhold til oppsatte planer og budsjett. Over 350 

besøkende som deltok på aktiviteter og konsertene i forbindelse med familie- og aktivitetsdagen. 

En bred andel av bydelen Saupstad-Kolstads befolkning deltok under familie- og aktivitetsdagen 

under BlokkRock, og arrangementet gir gode muligheter til inkludering og deltakelse på tvers av 

nasjonaliteter og etnisitet.  

 

Samarbeid og samarbeidspartnere. 

Det ble i forbindelse med familie- og aktivitetsdagen samarbeidet med Saupstad Frivilligsentral om 

tilrettelegging og salg av Internasjonal mat. Saupstad Frivilligsentral bidro også til aktiviteter som 

ansiktsmaling og tegnekrok i familieteltet. 

I tillegg hadde man et samarbeid med årets TV-aksjon «Vann forandrer alt» i forbindelse med 

familiedagen.   Sammen tilrettela man for konserter under familie- og aktivitetsdagen. 

Elever ved Huseby Ungdomsskole hjalp til med rigging av telt og scene, samt at Kolstad Fotballs egne 

medlemmer bidro til vakthold og tilrettelegging av aktiviteter under arrangementet. 

 

 

 

 

 



Økonomi. 

Prosjektet har et tilskudd på kr. 400.000 for perioden 2014-2015 fra områdeløftprogrammet 

 

Fordeling: 

2014: kr. 250.000,- 

2015: kr. 150.000,- 

 

 

Evalueringen av familie- og aktivitetsdagen: 

 

Arrangementet ble en stor suksess totalt sett. Både når det gjelder publikumstilstrømning og i 

forhold til tilbakemeldinger fra publikum og artister. 

 

BlokkRock treffer både visjon og flere av hovedmålene i områdeløft programmet. 

 

Visjon. 

 Saupstad-Kolstad attraktiv og mangfoldig. 

 

Hovedmål: 

 Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse. 

 Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter til deltakelse. 

 

Blokkrock er i høyeste grad et arrangement som bygger omdømme og bidrar til å skape stolthet og 

identitet for bydelen Saupstad-Kolstad. 

 

Arrangementet har fortsatt et stor potensiale, men vil for framtiden være avhengig av økonomisk 

tilskudd for å opprettholde kvalitet og bredden i arrangementet. 

 

Avslutningsvis deler vi det Åge Aleksandersen la ut på sin Facebookside i etterkant om gjennomføring 

av konserten lørdagskveld i Husebyhallen: 

«Til slutt noen ord om Kolstad Fotball; 

 Hvis man vil se og lære om hvordan et arrangement av denne størrelse skal utføres. 

 Ta en tur til Kolstad. !! Helt strøkent fra A til Å..  

 Vi er glade og stolte over å få være med og bidra til den store og viktige jobben dere gjør i denne 

delen av Trondheim.. 

 Og Publikum !! Det er direkte rørende å bli mottatt på denne måten år etter år. 

 Vår turne 2014 har jo vært helt fantastisk. Vi har møtt festivalpublikum og konsertpublikum som 

over hele ”fjæla” har vært helt utrolig flotte. 

 Vi kårer ingen vinnere, men registrerer at opplevelsen blant dere på Kolstad varmer og vil sitte i 

oss lenge, lenge. 

 Vi takker Dere alle». 

 

 

 

 



Familiedag 4. oktober Huseby Idrettspark 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innhold Familiedag 4. oktober 2014. 
- Åpen familiedag 

- Salg av internasjonal mat 

- Gratis sukkerspinn 

- Åpen kiosk 

- Aktiviteter på fotballbane 

-Gratis ansiktsmaling for barna 

 

Innslag på scene 

13.15: Danseoppvisning.  

13.30: Konsert med artisten Andreas «Adrees» Estenstad 

14.00: Konsert med Rasmus og verdens beste band. 

Etter konserten med Rasmus og verdens beste band vil cheerleadinggruppa Nidaros 

Nixies ha et show utenfor teltet. 



Bilder Familie- og aktivitetsdag: 

 

Fotballaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis sukkerspinn til alle barna.   Salg av internasjonal mat 

 



 

Familietelt. 

 

Danseunderholdning. 

 



Konserter. 

 

Andreas Estenstad 

 

Rasmus Rohde og verdens beste band 



Stemningsbilder BlokkRock 2014. 

 

 

 


